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TECHNIKA

LEGNÉPSZERŰBB MAYER GÉPEK
TM 2105 cseréptöltő gép
alkalmazható cserép
méretek:

8 - 20 cm (a cserép típusától függően)

töltőteljesítmény:

max. 2500 cserép / óra

tőzegtartály térfogata:

600 l

tőzegtartály
bővíthetősége:

max. 1000 l

a gép szállítási mérete
(h x sz x m) és önsúlya:

2,35 x 1,5 x 2 m, 560 kg

kiegészítők:

tálcatöltő modullal is rendelhető, elhordó szállítószalag

KF Basic tálcatöltő gép
felhasználható tálcaméret:

60 x 40 x 12 cm

töltőteljesítmény:

maximum 360 tálca / óra

tőzegtartály térfogata:

600 l

tőzegtartály bővíthetősége:

max. 1000 – 1500 l

a gép szállítási mérete (h x sz x m) és önsúlya:

2,35 x 1,5 x 2 m, 560 kg

Külön rendelhető cserepező modullal. Váltókocsi a modulok cseréjéhez.
(600 tálca / óra teljesítmény - KF Spezial)

TM 1610 cseréptöltő gép
alkalmazható cserép
méretek:

5 - 21 cm (a cserép típusától függően)

töltőteljesítmény:

max. 2800 cserép / óra

tőzegtartály térfogata:

1000 l

a gép szállítási mérete
(h x sz x m) és önsúlya:

2,9 x 1,5 x 1,95 m, 750 kg

kiegészítők:

elhordó szállítószalag, cseréprakat adagoló szalag,
műtrágya adagoló

Ajánlatunk nem tartalmazza a teljes kínálatot.
Részletes információért, az Ön igényeire szabott ajánlatért kérjük, forduljon kapcsolattartó kollégánkhoz.
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LEGNÉPSZERŰBB MAYER GÉPEK
TM 1810 cseréptöltő gép
alkalmazható cserép
méretek:

5 - 22 cm (a cserép típusától függően)

töltőteljesítmény:

max. 3600 cserép / óra

tőzegtartály térfogata:

1250 l

a gép szállítási mérete
(h x sz x m) és önsúlya:

3,1 x 1,5 x 1,75 m, 880 kg

kiegészítők:

elhordó szállítószalag, cseréprakat adagoló szalag,
műtrágya adagoló

TM 1010 F cseréptöltő gép
Alkalmazható cserép méretek:
16 cserepes forgóasztal sablon
kivitelnél (T16)

5 - 22 cm (a cserép típusától függően)

Alkalmazható cserép méretek:
8 cserepes forgóasztal sablon
kivitelnél (T8)

15 - 30 cm

töltőteljesítmény:

max. 4000 cserép / óra

tőzegtartály térfogata:

1500 l

tőzegtartály bővíthetősége:

max. 4000 l

a gép szállítási mérete
(h x sz x m) és önsúlya:

3,6 x 1,5 x 1,8 m, 560 kg

kiegészítők:

elhordó szállítószalag, cseréprakat adagoló szalag,
műtrágya adagoló, tőzegtartály bővítés stb.

TM 2432 faiskolai cseréptöltő gép
alkalmazható cserép méretek:

9 - 32 cm

töltőteljesítmény:

max. 3000 cserép / óra

tőzegtartály
térfogata:

1500 l

tőzegtartály bővíthetősége:

2200 / 3000 / 5000 l-ig

a gép szállítási mérete
(h x sz x m) és önsúlya:

4,6 x 2,2 x 2,3 m, 1700 kg

kiegészítők:

elhordó szállítószalag, cseréprakat adagoló szalag,
műtrágya adagoló, dupla cserépadagoló egység,
tőzegtartály bővítés stb.

Ajánlatunk nem tartalmazza a teljes kínálatot.
Részletes információért, az Ön igényeire szabott ajánlatért kérjük, forduljon kapcsolattartó kollégánkhoz.
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LEGNÉPSZERŰBB MAYER GÉPEK
EM 6012 tőzegkeverő gép
térfogat teljesítmény:

2 m3 tőzeg egyidejű keverésére alkalmas

a gép mérete működés
közben (h x sz x m) és
önsúlya:

3 / 3,7 m x 1,9 x 2,2/2,45 m, 1380 kg

kiegészítők:

nedvesítő egység, lézeres ürítés szabályozás, lábkapcsolóval vezérelhető ürítés, megerősített kialakítás nehéz összetevőkhöz stb.

kiegészítők:

elhordó szállítószalag, cseréprakat adagoló szalag,
műtrágya adagoló

1 m3 teljesítményű kivitelben is rendelhető (EM 6002 típusú tőzegkeverő gép)

BZ 6160 tőzegbála bontó gép – Big bálákhoz
felhasználható
bálaméret:

1,2 x 1,2 x 2,25 méteres bálához (ennél kisebb big-bála is
feldolgozható a gép segítségével)

magasítóval a bálaméret növelhetősége:

2,7 m magasságig

a gép szállítási mérete
(h x sz x m) és önsúlya:

3,3 x 1,69 x 2,2 m, 1100 kg
(magasság tőzeg berakodáskor: 2,48 m)

kiegészítők:

nedvesítő egység, magasító, megerősített kerekek,
vontatókuplung stb.

A 250-300 l-es kis bálák bontásához alkalmas kivitelben is rendelhető (BZ 6030 típusú bálabontó gép)

SEM 100 félautomata vetőgép
felhasználható tálcaméret:

max. 60 x 40 x 13 cm (minden tálcatípushoz: műanyag, styropor (hungarocell)

alkalmazható mag típusok:

sima és pillírozott magokhoz

vető teljesítmény:

maximum 30 sor / perc

a gép mérete (h x sz x m) és önsúlya:

1,38 x 0,68 x 1,2 m, 70 kg (nem gurítható)

kiegészítők:

kompresszor nélkül szállítjuk, különböző
méretű vetődűznivel rendelhető

Ajánlatunk nem tartalmazza a teljes kínálatot.
Részletes információért, az Ön igényeire szabott ajánlatért kérjük, forduljon kapcsolattartó kollégánkhoz.
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